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Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 206 persoane din 
diaspora si acordarea de suport pentru operationalizarea ideilor de afaceri, 
infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile 
si incluzive, in mediul urban din Romania in 7 regiuni de dezvoltare, creatoare 
de locuri de munca, prin aplicarea de masuri integrate de informare, formare 
antreprenoriala, acordarea de consultanta si mentorat, finantarea implementarii 
planurilor de afaceri prin ajutor de minimis si asigurarea sustenabilitatii 
intreprinderilor infiintate.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU - 
„Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din 
zona urbana”.

Obiectivul general al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung 
contribuind la atragerea diasporei in crearea si dezvoltarea de activitati 
antreprenoriale in Romania, la transferul de cunostinte, experienta si bune 
practici din tari europene, la stimularea si cresterea ocuparii pe cont propriu 
si a capabilitatii intreprinderilor create de a genera locuri de munca durabile si 
de calitate.

Grupul tinta (GT)

realizat al proiectului a fost format din 89 persoane fizice , someri, persoane 
inactive, persoane care aveau un loc de munca si au infiintat o afacere in scop-
ul crearii de noi locuri de munca si care au indeplinit cumulativ urmatoarele 
conditii:

a) intentionau sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban in Romania;

Introducere
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b) au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunile mai putin 
dezvoltate ale Romaniei: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, 
Sud-Est sau Sud-Muntenia;

c) au varsta de minimum 18 ani;

d) poseda cetatenia romana;

e) fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana 
la momentul inscrierii in grupul tinta;

f) demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a 
unei societati comerciale in strainatate, precum si prin documente care atestau 
experienta specifica in domeniul in care doreste sa infiinteze o afacere prin 
intermediul programului;

sau

demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala printr-un contract de munca 
sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care au dorit sa 
initieze afacerea vizata în cadrul proiectului,

sau

demonstreaza cunostintele de specialitate prin documente recunoscute de 
statul român, care sa ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor 
institutii de învatamânt superior din strainatate, ori prin alte documente ce 
certifica absolvirea unor cursuri de scurta durata în domeniul în care doreste sa 
initieze afacerea vizata în cadrul proiectului.
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Obiectivele specifice ale proiectului

• Stimularea initiativei antreprenoriale in randul romanilor din diaspora 
din Italia, Franta, Germania, Grecia, Marea Britanie sau Spania prin 
investitii in capitalul uman vizand formarea si dezvoltarea competentelor 
antreprenoriale si manageriale pentru 206 persoane participante la un 
program integrat de formare antreprenoriala

• Continuarea pregatirii grupului tinta pentru initierea unei afaceri prin 
acordarea de consiliere / consultanta /mentorat antreprenorial pentru 
initierea de 25 de afaceri in Romania

• Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de IMM-uri prin finantarea a 25 de 
afaceri non-agricole in mediul urban din Romania prin ajutorul de minimis

• Adaptarea furnizarii cursului la specificul grupului tinta din diaspora prin 
predare on-line utilizand o platforma de tip e-learning.

• Constientizarea a 206 persoane din GT privind inovarea sociala, reducerea 
emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii 
TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila,non-discriminarea, prin 
organizarea a 10 ateliere de lucru prin sistem mixt: on-line prin platforma 
de e-learning si in sala de curs.

• Cresterea gradului de ocupare prin crearea de cel putin 50 de locuri de 
munca in cadrul proiectului (minimum 2 locuri de munca in fiecare 
intreprindere nou infiintata);

• Cresterea gradului de constientizare a romanilor din diaspora privind 
politicile publice pentru sustinerea antreprenoriatului dezvoltat in Romania 
prin organizarea de evenimente de prezentare a firmelor infiintate prin 
proiect, prezentarea studiului de analiza a impactului antreprenoriatului 
dezvoltat de diaspora in Romania si prin platforma inovativa on-line 
pentru diaspora.

• Asigurarea unui management corespunzator cu scopul asigurarii 
indeplinirii tuturor indicatorilor si obligatiilor asumate prin cererea de 
finantare; efectuarea achizitiilor propuse.
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Rezultate realizate:

• 1 metodologie de selectie a grupului tinta; 1 conferinta de incepere a 
proiectului cu 100 participanti in Italia, 1 pagina a proiectului pe facebook, 
pliant de prezentarea a proiectului, afise, roll-upuri, prezentare pe blogul: 
www.cursurigratuite.com; 80 mesaje catre stakeholderi, comunicate 
de presa, crearea unui help desk la solicitant si parteneri (adresa email 
dedicata, telefon, informatii la sediu), mesaje pe retele socializare: Linked-
in si youtube;

• 89 persoane selectate din grupul tinta si informate despre programul de 
formare antreprenoriala, 1 studiu analiza nevoi GT; selectarea GT pentru 
cursurile de formare antreprenoriala;

• 89 persoane instruite prin sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale 
derulate on- line si dupa caz prin cursuri la sala in Romania, 89 planuri de 
afaceri elaborate; 1 raport privind formarea antreprenoriala prin cursuri de 
competente antreprenoriale;

• 89 persoane constientizate cu privire la inovarea sociala, reducerea 
emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii 
TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminare;

• 89 persoane pregatite prin activitati integrate de consiliere, asistenta suport 
in vederea participarii la selectia planurilor de afaceri ; 89 documentatii 
depuse pentru concursul de planuri de afaceri

• 25 de planuri de afaceri selectate pentru finantare, 

• 25 de persoane, consiliate si mentorate pentru initierea afacerilor si 
inregistrarea la registrul Comertului; 25 firme inregistrate la registrul 
comertului;

• 25 contracte de ajutoare de minimis, o metodologie de monitorizare a 
intreprinderilor infiintate;

• Monitorizarea activitatii intreprinderilor finantate;  50 de locuri de munca 
create; minimum 2 locuri de munca create/firma infiintata;

• 1 studiu pentru analiza impactului antreprenoriatului infiintat de diaspora 
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in Romania asupra mediului antreprenorial.Lectii invatate”

• 1 platforma inovativa on-line de informare si colaborare cu diaspora

Activitati finantate:

• Formare antreprenoriala

• Implementarea planurilor de afaceri finantate prin ajutor de minimis

• Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate 
in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

• Platfoma on-line pentru informarea si colaborarea cu diaspora privind 
dezvoltarea antreprenoriala
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SC FUTURE FITNESS STUDIO SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI 

Scripcaru George Sorin

DOMENIUL DE ACTIVITATE 

Cod CAEN 9313 - Activitati ale centrelor de fitness

CONTACT 

0746431704 
facebook.com/futuretrainingsibiu 
sgeorgescr@gmail.com 
Strada Siretului, bloc 13, scara B, etaj 2, ap. 19, Sibiu, Romania.

Experienta beneficiar

„Experienta in domeniul in care am deschis afacerea, am dobandit-o in UK”

“Datorita experientei si calificarilor mele in domeniu, mai exact diploma Nivel 
3- Personal Trainer, diploma de licenta in Managementul Sportului obtinuta 
la Universitatea Northumbria din Marea Britanie si ca angajat al aceleiasi 
Universitati pe pozitia de Assistant/Personal Trainer, imi ofera avantajul 
necesar in inceperea, dezvoltarea si functionarea cu succes a afacerii.

Diferenta principala intre serviciul oferit de aceasta afacere si salile de fitness 
traditionale este dezvoltarea unei relatii profesionale cu fiecare client in parte, 
astfel creand un serviciu personalizat si caracterizat nevoilor individuale a 
clientilor. O sala de fitness traditionala ofera servicii in masa, pentru un public 
general.”
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Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”

“Assistant/Personal Trainer in Marea Britanie.”

Ideea de afacere

„Afacerea se bazeaza pe vanzarea serviciilor de Personal Training catre 
potentialii clienti ai orasului Sibiu.”

„Personal Trainer-ul este specialistul care se ocupa de optimizarea potentialului 
fiziologic si estetica corporala a participantilor/clientilor, precum şi de 
dezvoltarea calitaţilor motrice la un nivel superior celui initial, fapt care reclama 
o pregătire aprofundata şi polivalenta. Antrenorul personal utilizeaza o serie 
de criterii funtionale pentru stabilirea grupelor de lucru, cum ar fi: aptitudini 
individuale, varsta, sex, interese, experienta, disponibilitatea individuala 
a participantilor, cerinte si nevoi speciale, capacitatea salilor de instruire, 
structura necesara pe sexe, etc.”

 „Afacerea este dedicata in principal persoanelor adulte cu varsta intre 25-65 
ani, cu un venit lunar de peste 2500 lei, dar si persoanelor tinere cu varsta intre 
18-24 ani.

Afacerea a fost dezvoltata pentru succes bazandu-se pe standarde exceptionale 
de customer service, echipamente moderne, curatenie exemplara, angajati 
calificati si specializati in domeniu”

Produse/servicii

„SC FUTURE FITNESS STUDIO SRL reprezinta o afacerea dezvoltata 
pentru succes bazandu-se pe standarde exceptionale de customer service, 
echipamente moderne, curatenie exemplara, angajati calificati si specializati in 
domeniul industriei fitness. 

Atmosfera din sala de fitness detinuta de compania SC FUTURE FITNESS 
STUDIO SRL este climatizată şi purificată automat. Aparatele de fitness sunt 
foarte silenţioase, iar sonorizarea ambientală este de înaltă clasă.
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Programele de antrenament individualizate şi aparatele de fitness vă oferă un 
randament mare al remodelarii corpului dumneavoastră.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii 

“Echipamentele de fitness si operationale (mobilier, computer, etc) achizitionate 
cu scopul de a oferi servicii diverse, de a sprijini antrenorul personal in a 
construi sedintele de antrenament.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Finantarea ideii, cumpararea de echipamente specifice domeniului de 
activitate fara de care nu as fi putut sa imi incep afacerea.”

„Birocratia din Romania, dar si efectele pandemiei care au afectat toate 
afacerile, insa sunt constient de avantajul pe care l-am avut pe piata.”
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Experienta beneficiar

„Am absolvit Colegiul Economic „G. Baritiu’’ Sibiu profilul ’’ Tehnician in 
turism’’ si astfel am inceput sa cunosc aceasta industrie. Pentru a putea absolvi 
liceul a fost obligatorie o perioada de practica intr-o agentie de turism din Sibiu 
timp de 3 luni. Ulterior, am absolvit facultatea de limbi straine in Italia, apoi 
master in Managementul afacerii in HORECA si turism. Pe perioada studiilor 
am lucrat in diferite hoteluri in Italia si Marea Britanie, in general la receptie si 
restaurant.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”: 

“Lucram in administratie la facultatea Northumbria University din  Newcastle 
upon Tyne, Marea Britanie.”

SC. HEY TOURIST SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI 

CIORA CRISTINA

DOMENIUL DE ACTIVITATE 

Servicii turistice 

CONTACT 

0746835588
www.heytourist.ro
facebook.com/heytouristsibiu, instagram: heytourist.sibiu
info@heytourist.ro
Alee Steaza, Nr.1 Sc.A, et.4 AP.17, Sibiu, Jud. Sibiu.
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Ideea de afacere

„Promovarea orasului Sibiu si a imprejurimilor foarte slaba. Dorinta de a aplica 
in orasul natal experientele dobandite in diaspora. Am studiat tipologia de 
turist care viziteaza orasul Sibiu , iar numarul strainilor in Sibiu era in crestere 
datorita instaurarii a noi rute de zbor directe cu ITALIA, SPANIA, TURCIA, 
ISRAEL, GERMANIA, MAROC. Astfel, era nevoie de o afacere cu idei noi 
de promovare si servicii care sa se adreseze acestor turisti internationali.”

Produse/servicii

Serviciu de depozitare a bagajelor

„Permite turistilor sa isi depoziteze in siguranta bagajele si obiectele personale 
atunci cand efectueaza check-out ul de la hotel (in general ora 12:00) dar au 
programat trenul/avionul/autobuzul doar dupa-masa. Astfel pentru a se putea 
bucura de oras in libertate. Preturile practicate sunt 5 lei/ora, sau 30 lei/ 24 de 
ore.”

Servicii de asistenta turistica

„La agentia Hey Tourist turistii spanioli, italieni si francezi se pot bucura de o 
scurta descriere a orasului si a evenimentelor chiar in limba lor. Acest serviciu 
este gratuit insa conduce la desfasurarea altor servicii turistice precum tururile 
organizate.”

Servicii de rezervare si asistenta turistica

„ Hey Tourist colaboreaza cu diferiti ghizi turistici cu cunostinte istorice si 
lingvistice. In general turistul plateste o suma ( 50 de lei/ persoana) si acesta 
este codus oriunde doreste sa mearga si nu trebuie sa se preocupe de logistica 
sau de dificultati de comunicare in limba romana cu personalul intampinat si 
a altor agentii de promovare turistica a orasului Sibiu. Hey Tourist se ocupa cu 
achizitionarea biletelor la ski pentru turistii doritori, rezervare de bilete pentru 
tren sau autobuz sau alte bilete.”

Servicii fotografice si videografice profesionale

„In contextul pandemiei turismul strain este in declin total in orasul Sibiu. 
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Totodata, a crescut numarul turistilor romani care viziteaza Sibiul din orasele 
vecine sau alte regiuni ale Romaniei. Tipicul turist cu rucsac doritor de 
concerte si streetfood s-a transformat in turist cu familia (general 2 adulti + 
1 copil). Astfel atat structurile de cazare cat si ceilalti participanti ai industriei 
trebuie sa se reinventeze si sa se adapteze noii cerinte. Pentru asta Hey Tourist 
organizeaza sesiuni fotografice oriunde doresc turistii pentru a crea experiente 
unice si memorabile.”

Allergy cards

„Carduri cu alergiile alimentare cele mai intalnite in lume, traduce in 14 limbi 
de circulatie internationala, pe care turistii le pot achizitiona direct in agentie si 
care pot fi inmanate personalului restaurantelor care vorbesc acea limba. Acest 
tip de card este foarte folosit in tari precum Marea Britanie, Olanda, Franta, 
Noua Zeelanda si USA.”

Carti postale

„Carti postale cu imagini unice din SIBIU, cu urari in diferite limbi straine la 
pretul de 5 lei/buc.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Procentul achizitiilor de echipamente si tehnologii este de aproximativ 
40%. Restul fiind acordat salariilor, contributiilor , chiriei si cheltuielilor de 
promovare marketing.

Au fost achizitionate:

• 2 calculatoare: ALL in One si un Laptop Mac,imprimanta 
multifunctionala,Camera fotografica cu 2 obiective, Drona DJI Mavic 2 
pro

• 2 birouri cu scaune, 2 dulapioare, consumabile hartie si imprimanta si toate 
accesoriile necesare pentru munca de birou.

• Dozator de apa, o canapea, un televizor, 4 scaune, o masa pentru materiale 
promotionale: toate acestea pentru a crea o atmosfera placuta si primitoare 
pentru turisti.”
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Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Finantarea a fost o Sursa de venit pentru HEY TOURIST, pentru a se dezvolta 
si a creste prin achizitionare de echipamente noi si contemporane pentru a fi la 
curent cu tendintele.

O sansa pentru oricine sa isi infiinteze o firma ca propriul vis. O sansa la un 
contract de munca full time pentru minim 2 persoane.

In conditii nesigure, ca situatia actuala a pandemiei, anumite reguli si conditii 
ar trebui adaptate pentru a sustine aceste afaceri noi infiintate.”
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Experienta beneficiar

“Am fost angajat in diverse societati cu acest domeniu de activitate, cel al 
constructiilor.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”

„Experienta in domeniu de peste 10 ani, fiind angajat in diverse societatii 
cu acest domeniu de activitate – cel al constructiilor atat din tara cat si in 
strainatate.”

Ideea de afacere

„Amenajarea unui teren este un procedeu complicat si complex. Fiecare etapa 
in parte presupune o gama larga de activitati, pentru care este nevoie de o serie 

SC ADIX DNC CONSTRUCTII SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

DINCA ANDREI MIHAI

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Cod CAEN 4312 Lucrari de pregatire a terenului

CONTACT 

0770682575
andreidinca82@gmail.com
strada SABBA Stefanescu, nr.3, bloc F1, scara 2, ap.8, 
Dolj, Craiova, Romania
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de cunostinte, pe care echipa le-a acumulat odata cu experienta.

SC ADIX DNC CONSTRUCTII SRL insumeaza o paleta larga de servicii 
pentru a acoperi o sfera cat mai larga de nevoi. Astfel, odata cu implementarea 
masurilor de pregatire a unui teren, activitatile se desfasoara cu profesionalism 
si implicare. 

Cele mai valoroase argumente in favoarea companiei sunt principiile de etica 
si competenta profesionala, echipa competenta de management, partenerii 
seriosi si stabili, alaturi de care se pot depasi provocarile perioadelor grele. 

Prin urmare clientii SC ADIX DNC CONSTRUCTII SRL vor beneficia de 
lucrari executate cu utilaje noi si performante ce nu vor incetini procesul de 
lucru, asigurandu-si, asadar, reusita constructiilor.”

Produse/servicii:

• Fundatii pentru orice tip de constructie

• Canalizari

• Amenajari de teren (amenajare gradini, taluzare, delcomatare, etc.)

• Demolari de constructii mici (nu constructii industriale, ci cladiri mici)

• Drenari

• Excavatii sau sapaturi mecanizate

• Pregatire de drumuri

• Nivelare

• Compactari

• Ziduri de sustinere

• Piconare

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Achizitia unui utilaj, mini excavator, pentru realizarea lucrarilor intr-un timp 
cat mai scurt.”
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Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Apreciez finantarea ideei de afacere, faptul ca m-am intors la familie si 
respectiv achizitionarea de utilaje si angajarea de personal.

Aspectele negative au fost: birocratia mare, efectele pandemiei.”
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SC CIPANDA SELLER SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

CIRSTESCU FLORIN RADUCU

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Cod CAEN 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semint-
elor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru 
acestea, în magazine specializate

CONTACT:

074569502
cirstesq@gmail.com
facebook.com/pg/cipandasellersrl/
Municipiul Calafat, Strada Traian, bloc N2, scara 1, ap.2, Dolj

Experienta beneficiar

„Am asistat de la inceputul carierei mele si pana in prezent la inaugurarea altor 
5 puncte de vanzare, ceea ce ma face sa consider ca este un sector aflat intr-o 
continua dezvoltare.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania” 

„Experianta de peste 9 ani pana in prezent, acumulata ca vanzator si ulterior ca 
manager intr-o activitate din orasul Velletri Italia”

Ideea de afacere

„SC CIPANDA SELLER SRL este o companie cu capital privat, specializata 
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si in comercializarea de ingrasaminte foliare. Echipa ofera clientilor sai servicii 
complete, de la sfaturi in ceea ce priveste alegerea produselor pana la utilizarea 
acestora pe tot parcursul ciclului vegetativ.”

„Calitatea, fiabilitatea, siguranta si flexibilitatea sunt foarte importante pentru 
echipa CIPANDA SELLER, in munca de zi cu zi. Aceasta se bazeaza pe 
parteneriate de durata in raport cu clientii sau, cu angajatii, precum si cu 
furnizorii de produse si servicii. Sediul companiei este in Municipiul Calafat 
bine pozitionati pe piata locala si aproape de clientii sai. In magazinul detinut 
de CIPANDA SELLER se gasesc si scule electrice, scule de mana, unelte, 
accesorii si echipamente pentru bricolaj.”

„De asemenea, in cadrul magazinului se gaseste si hrana de calitate superioara 
pentru animale domestice, accesorii etc.”

Produse/servicii

• „Plante cu flori ornamentale si decorative, pomi fructiferi, plante de 
legume in vas (ex: rasad de rosii, vinete, pepeni etc.), seminte de legume 
si flori pentru semanat (ex: seminte de spanac, varza, morcovi, patrunjel, 
mazare, fasole etc.); 

• Produse fitofarmaceutice pentru prevenirea si vindecatrea plantelor de 
diferite boli, combaterea daunatorilor, eliminarea plantelor infestante etc. 

• Ingrasaminte organice si minerale pentru nutrimentul plantelor (ex: 
ingrasamant pentru flori, gazon, legume, pomi fructiferi, arbusti 
ornamentali etc.).”

„In portofoliul de produse al companiei se regasesc seminte profesionale de 
legume de cea mai buna calitate, certificate. Firma colaboreaza cu branduri de 
renume, recunoscute ca principalele producatoare de seminte si material saditor 
pe plan national si international, firme ce investesc enorm in tehnologia si 
cercetarea semintelor, acordand o mare atentie procesarii semintei. De asemenea 
in magazinul companiei SC CIPANDA SELLER SRL se comercializeaza si 
solutii petru protectia plantelor, ingrasaminte si fertilizanti, folii, ghivece si 
alveole, sisteme de irigare prin picurare, etc. Mai mult in magazinul detinut 
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de CIPANDA SELLER se gasesc cele mai inovative scule electrice, scule de 
mana, unelte, accesorii si echipamente pentru bricolaj.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii: 

„Achizitonarea de tipuri de rafturi metalice, rafturi cu spatele perforat, unde 
se asaza marea majoritate a produselor oferite spre comercializare sau agatarea 
manusilor de lucru cu carlige speciale pentru pozitionarea acestora pe spatele 
perforat al rafturilor.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Oportunitatea de finantarea ideii.”

„Birocratia mare din Romania, criza datorata pandemiei, intrarea pe piata a 
unor competitori mari.”
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Experienta beneficiar

„Domeniul in care activez, m-a determinat sa imi deschid aceasta afacere.

Piata auto, in general, este o piata in expansiune, iar prin stransa legatura cu 
aceasta, piata potentialilor clienti pentru atelierele de reparatii auto este in 
crestere. Pentru acest considerent am ales sa deschid aceasta afacere, fiind 
convins de succesul ei viitor.

Acestui motiv i se adauga si pasiunea proprie pentru domeniu, varsta mea 
si grupul de posibili clienti in care activez. Acesta este constituit din tineri 
ce detin un autoturism , majoritatea detin aceste autoturisme din fonduri 
personale si toti au aceste masini din generatii vechi, fiind usor accesibile 
bugetului personal.”

SC DOBRIN EXPERT GARAGE SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

SC DOBRIN EXPERT GARAGE SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

DOBRIN ADRIAN CONSTANTIN

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Cod CAEN 4520- Întretinerea si repararea autovehiculelor: 

CONTACT:

0034672327525
dobrin.adrian95@yahoo.com
facebook.com/DobrinExpertGarage/
Municipiul Sibiu, strada Magura, nr.25, Romania
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Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”

„Pasiunea pentru domeniu si activitatea anterioara in diverse firme de profil, 
din acest domeniu,  m-au convins sa imi fac propria afacere.”

Ideea de afacere

„Ideea de afacere este un atelier mecanica / electrica / diagnoza

Atelierul de mecanica este dotat cu echipamente moderne, are capacitatea de 
reparatie a mai multor masini auto simultan. In cadrul acestui atelier se pot 
schimba/repara:

• schimb placute de frane, schimb saboti de frane, schimb ambreaje, reparatii 
la cutia de directie, schimb ulei, alte servicii din clasa de mecanica auto 
medie.

• intretinere periodica – revizii

• sistemul de franare – placute, discuri, etrieri, conducte frana, etc.

• sistem suspensie – amortizoare, arcuri, flanse, etc.

• sistem directie – capete de bara, bielete de directie, casete de directie, 
pompe de servo, etc.

• sistem transmisie – kit ambreiaj, volanta, etc.

• cutie de viteze si Motor – kit distributie, kit transmisie, etc.

• reparatii clima – inlocuire filtre, incarcare cu Freon, etc.

• sudura aluminiu.

Toate acestea sunt posibile datorita echipamentelor cu care este dotat atelierul.”

Produse/servicii

„In vederea facilitarii accesului clientilor la serviciile oferite de service-ul auto 
echipa DOBRIN EXPERT GARAGE ofera posibilitatea de a se programa o 
deplasare pentru diagnoza sau reparatii, de tipul:
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• reparatii mecanice si electrice

• repararea sistemelor electronice de injectie

• intretinerea uzuala (curenta)

• reparatii ale caroseriei”

„Tipurile de autovehicule reparate sunt cele mici, autoturisme, din toate 
categoriile de motorizari si din toate gamele de marci. In categoria serviciilor 
oferite intra deci servicii legate de: diagnoza auto, schimb placute de frane, 
schimb discuri de frane, schimb si reparat ambreaj, reparatii efectuate la 
directia autoturismelor - pivoti, rulmenti, planetare, inlocuire kit distributie, 
incarcare si intretinere sistem de climatizare, schimb ulei, inlocuit lichid de 
frana, intretinere sistem de climatizare si tratament antibacterian, montaj 
pompa de apa, inlocuit lichid de racire, etc.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Cu ajutorul finantarii am inchiriat spatiu de lucru si am asigurarat echipamentele 
necesare, utile pentru desfasurarea activitatii.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Finantarea ideii inovative, locrile de munca create.”

„Pandemia care a afectat toate sectoarele economice si inca o pioedica este 
birocratia foarte mare din Romania.”
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SC HYBRID MOTION SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

Voicu Alexandru Vasile

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Cod CAEN 4932 - Transporturi cu taxiuri

CONTACT:

0749866722
lex.voicu@gmail.com
Municipiul Sibiu, strada Nicovalei, nr. 4A, ap. 2, judetul Sibiu, Romania

Experienta beneficiar

„Experienta profesionala in activitatea de taxi dobandita in Romania, precum 
si in Marea Britanie.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania” 

„Experienta profesionala in activitatea de taxi dobandita in Romania la diverse 
firme.”

Ideea de afacere

„SC HYBRID MOTION SRL este o companie privata cu activitate in 
domeniul taximetriei din Municipiul Sibiu, la inceput de drum, care si-a asumat 
toate aceste riscuri. Parcul auto al acesteia dispune de masini ce indeplinesc 
cele mai riguroase standarde privind siguranta si confortul sporit al unui 
client, ceea ce face diferenta intre serviciile acesteia si serviciile unor companii 
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concurentiale din zona Municipiului Sibiu. Compania SC HYBRID MOTION 
SRL va fi intotdeauna alaturi de client pentru a satisface in totalitate necesitatile, 
propunerile, obiectiile si reclamatiile acestuia.”

Produse/servicii

“Servicii transport pentru agentii de turism, calatori – personae fizice in 
Municipiul Sibiu etc.

Compania SC HYBRID MOTION SRL detine autoturisme HONDA Civic 
1.5 Turbo Sport MT, autoturisme rafinate si puternice, cu echipare standard 
deosebit de bogate, economice, silentioase si foarte sigure: airbaguri sofer, 
pasager si laterale, ABS, asistenta la franare de urgenta, sistem de control al 
tractiunii si stabilitatii, limitator de viteza, sisteme de avertizare luminoasa la 
franare, sistem de monitorizare presiune anvelope, sistem de alarma, oglinzi 
reglabile, computer de bord extins cu afisaj color etc.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii: 

„Achizitionare automobil pentru desfasurarea in conditii de siguranta maxima 
a activitatii companiei – respectiv transportul clientilor.”

Aprecieri asupra 
programului Programul 
Operational Capital 
Uman 2014-2020

„Apreciez finantarea ideii si faptul ca 
ma reusit sa creez  noi locuri de munca. 
Birocratia exagerata din Romania 
si respectiv efectele pandemiei pe 
termen scurt, mediu si mai ales lung, 
consider ca sunt aspecte negative.”
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SC MITU EDIL HOUSE SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

MITU ILIUTA

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

CONTACT:

www.mituedilhouse.ro
0725844928
gidomichela@yahoo.it
Craiova, str. Razboienu, nr.7, bl. B15, ap.14, et. 3

Experienta beneficiar

„Experienta acumulata incepand cu anul 2007 in Italia. De aici si ideea de a 
deschide o activitate in Romania unde sa putem aduce seriozitate si experienta 
in efectuarea lucrarilor in domeniul constructiilor.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania” 

„Inainte de proiectul „Antrepenor in Romania” ocupatia mea a fost tot in 
domeniul constructiilor.”

Ideea de afacere

„Principala motivatie a fost dorinta de a reveni in tara si a-mi desfasura 
activitatea pe teritoriul Romaniei unde de altfel locuieste familia mea.”
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Produse/servicii

„SC MITU EDIL HOUSE SRL este o societate comerciala cu raspundere 
limitata, cu sediul social in municipiul Craiova, care isi va desfasoara activitatea 
conform codului CAEN 4120 - Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale. 

Aceasta clasa include: constructia tuturor tipurilor de cladiri rezidentiale. 

Aceasta clasa include de asemenea, implica modificarea si renovarea structurilor 
rezidentiale existente.

In acord cu descrierea codului CAEN, societatea va presta urmatoarele servicii:

• Constructie case la rosu cu materialele clientului

• Constructie case la rosu cu materialele incluse in pretul de constructie

• Constructie case la cheie cu materialele clientului

• Constructie case la cheie cu materialele incluse in pret

• Revovare case si apartamente

• Constructii industriale

• Sapatura fundatie

• Costructie/reparatie acoperis”

„Materiale necesare: nisip, pietris, fier beton, cherestea, caramida, multibat, 
tigla, tabla, etc”.

„Pentru asigurarea calitatii societatea SC MITU EDIL HOUSE SRL se 
bazeaza in mod deosebit pe comunicare, deschidere si incurajeaza permanent 
angajatii sai sa isi exprime opiniile si sa fie implicati de buna voie in activitatile 
desfasurate. Exista un plan de implementare a calitatii cunoscut, acceptat si 
insusit de catre toti angajatii societatii. In acest mod firma reuseste sa stabileasca 
si sa realizeze obiectivele propuse. „

Amenajarea sediului si dotarile afacerii: 

„Din finanatare am achizitionat: utilaje pentru executarea de lucrari de 
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constructii (masina de tencuiala, schela, betoniere, panouri pentru armatura, 
unelte si utilaje specifice), care sa se ridice la nivelul performantelor, utilaje noi 
moderne ce se gasesc pe piata interna si externa.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Cu ajutorul programului am putut achizitiona echipamentele necesare 
activitatii.

Pandemia a afectat intreaga afacere.„
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SC TIZ CAR NICOLESCU SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

NICOLESCU MARIUS COSMIN

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor                                            

CONTACT:

www.tizcar.ro 
facebook.com/Tizcarwash
0765043785
cosma.nicolescu@yahoo.ro
Str.Bucura 53, Craiova

Experienta beneficiar

„Lucrand peste 5 ani de zile ca valet pentru cea mai mare si importanta firma 
de inchirieri auto din UK, am dobandit o vasta experienta in tot ce tine de 
curatarea interioara si spalarea exterioara a unui autovehicul.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania” 

„In anii petrecuti in Diaspora am lucrat ca valet auto,mai exact,inainte de a 
livra masina clientului trebuia sa o spal si sa o curat.”

Ideea de afacere:

„Principala motivatie pentru infiintrea afacerii mele a fost ca voiam sa fac 
ceva sa nu mai fie nevoie sa ma intorc in Diaspora an de an, iar proiectul 



Antreprenor in Romania!

32

,,Antreprenor in Romania,, a fost oportunitatea perfecta.”

Produse/servicii:

“Managementul intreprinderii SC TIZ CAR NICOLESCU SRL a investit in 
asigurarea unui proces inovativ prin tehnologia achizitionata. De asemenea 
faptul ca detine si spalatorie manuala in aceeasi locatie, al carei principal 
avantaj este faptul ca masina clientului va fi curata si gata de plecare in zece 
minute, dupa ce trece prin trei programe de spalare reprezinta un atuu major 
spre deosebire de companiile similare din zona.”

Curatare interioara si exterioara autovehicule.

Amenajarea sediului si dotarile afacerii: 

„Am achizitionat echipamentele necesare functionarii pistelor self-service 
(pompe, panou osmoza, jetoniera)

• masina de spalat cu presiune manuala

• camera supraveghere video

• masina de maturat manuala

• aspirator

Aprecieri asupra 
programului Programul 
Operational Capital 
Uman 2014-2020

„Un aspect pozitiv este ajutorul 
financiar pentru achizitia de 
echipamente profesionale si ajutorul 
in infiintarea firmei. Dar si prea 
multe acte si declaratii pe propria 
raspundere”
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SC VESELIA TARARA SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

MARIA CRISTINA TARARA

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Cod CAEN 9329 - Alte activitati recreative si distractive

CONTACT:

www.tararakids.ro
facebook.com/TARARA’KIDS
0741907678
kr1st1na_19@yahoo.com
Craiova, Strada GHEORGHE DONICI, Nr. 5, Judet Dolj, Romania

Experienta beneficiar

„O buna organizatoare, placerea de a lucra cu oamenii si copii in special.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania” 

“Am lucrat pentru o scurta perioada ca supraveghetor pentru locuri de joaca 
pentru copii.”

Ideea de afacere

„Firma SC VESELIA TARARA SRL are o pozitionare clara in localitatea 
Craiova, fiind bine definit segmentul de piata caruia ii sunt adresate serviciile, 
facand din aceasta un avantaj concurential.”
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„Fiind un loc de agrement destinat copiilor, SC VESELIA TARARA SRL 
ofera mai multe tipuri de produse si servicii, care au caracteristica generala 
faptul ca se adreseaza segmentului de varsta 3-10 ani, fiind utile si preferate 
pentru copii.„

Produse/servicii

„Compania organizeaza diverse evenimente tematice, fiecare eveniment 
abordand-ul individual. Fiecare copil e deosebit si merita o petrecere deosebita.

Societatea ofera servicii de loc de joaca pentru copii, iar in portofoliu se 
regaseste un echipament inovativ, Knoocker, un perete cu jocuri interactive si 
educative pentru copii. Suntem singura societate de profil cu acest echipament 
in piata din Craiova. Activitatile extrem variate realizate in spatiul de joaca 
detinut de firma SC VESELIA TARARA SRL sunt veritabile aventuri, care 
isi provoaca micii participanti la dezlantuirea imaginatiei si a creativitatii. 
Imaginatia fiecarui participant este lasata sa zburde libera si provocari inedite 
sunt presarate la tot pasul, gata sa fie dezvaluite si traite. Fiecare dintre membrii 
echipei SC VESELIA TARARA SRL este un adevarat ghid in escapada celor 
mici, alaturi de care vor descoperi taramuri magice si povesti de neuitat. „

Amenajarea sediului si dotarile afacerii 

„Pentru buna desfasurare a activitatii am achizitionat: PlayStation 4 si jocul 
SUMO; Panoul interactiv wall knocker reprezinta o platforma ce combina 
lumea virtuala cu miscarea fizica, topogane, piscina cu bile, obstacole verticale, 
covorase, scari etc. „

„Se utilizeaza tehnologia in toate formele ei. De la topogane, piscine cu 
bile, trambuline, obstacole etc la panoul interactiv cu jocuri de agrement sau 
interactive, ce poate functiona si ca proiector pentru evidentierea unor lectii/
imagni/cursuri/etc. De asemenea functioneaza ca televizor sau monitor – 
se pot viziona posturi tv online, sau naviga pe internet, se poate folosi ca si 
karaoke, etc.;

Poate fi utilizat la evenimente atat pentru copii, cat si pentru adulti, in locurile 
de joaca de interior, in hoteluri si centre spa, gradinite si scoala, centre 
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sportive sau parcuri sau chiar acasa impreuna cu familia; de asenenea, este 
multifunctional mai ales in educatia copiilor, combina metodete de invatare cu 
distractia, tocmai pentru a capta mai usor atentia.”

 Este un dispozitiv modern care poate scoate in evidenta calitatile copiilor 
precum: spiritul de echipa, spiritul competitional, atentia distributiva, 
mobilitatea corpului, poate descoperi inclinatia catre un sport sau catre o 
pasiune.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„A fost o oportunitate care a finantat ideea de afacere, si a facilitat achizitionarea 
de echipamente.

 Barierele au fost: de birocratia din Romania, dar si pandemia care a incetinit 
toate domeniile de activitate, inclusiv cel in care se dezvolta afacerea in acest 
moment.”



Antreprenor in Romania!

36

FLOROIU PERFECT LASH&NAILS S.R.L.

NUMELE ANTREPRENORULUI:

SIMONA DIANA FLOROIU

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Cod CAEN 9602 Coafura si alte activitati de înfrumusetare

CONTACT:

facebook.com/Simona Nails( Perfect Lashes Nails)
dianapopescu61@gmail.com
Mun. Fagaras, Str. 1Decembrie 1918, bl.13B, sc.E, ap. 5, jud. Brasov

Experienta beneficiar

„Peste 4 ani experienta in servicii de manichiura / pedichiura si extensii gene 
false ca salariat in saloane din Italia si Romania 

Cursuri de stilist - protezist si constructii de unghii in Italia

Cursuri de manichiura-pedichiura si Extensii Gene Volum in Romania”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania” 

„Experienta de peste 4 ani ca salariata in saloane de specialitate (manichiura-
pedichiura/extensii gene) in Italia unde beneficiara a dobandit o vasta 
experienta.”
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Ideea de afacere

„Experienta acumulata in Italia si pasiunea  m-au determinat sa imi deschis 
propria afacere in domeniu. Am aplicat in cadrul acestui proiect cu incredere, 
am urmat cursurile de antreprenoriat dupa care a urmat procedura de infiintare 
a unei societati, deschiderea unui cont bancar, obtinerea autorizatiilor necesare 
pentru functionare. A urmat o perioada de asteptare pentru a intra in posesia 
primei transe de bani. Dupa virarea primei transe, a urmat procedura de 
achizitii, amenajarea spatiului destinat desfasurarii activitatii, dotarea acestuia 
cu echipamentele necesare pentru ca in final sa obtin rezultatul mult dorit, 
respectiv deschiderea salonului de infrumusetare la standarde moderne.”

Produse/servicii

Serviciile pe care le presteaza salonul acopera trei activitati principale din gama 
activitatilor de infrumusetare incluse la cod CAEN 9602 – Coafura si alte 
activitati de infrumusetare.

Salonul ofera trei categorii de servicii principale:

• Aplicare/ extensii de gene false. Caracterul inovativ in aceasta ramura este 
aplicarea de gene false fir cu fir in format 3D si 4D, aplicarea pe straturi si 
Russian Volume.

”Aceasta tehnica am dobandit-o in urma unor cursuri de formare profesionala 
speciale, devenind astfel singura specialista in Tehnica Volumului in domeniul 
acesta din Zona Fagaras. Aceasta tehnica este o noutate pe piata din Romania, 
dar mai ales in zona centru unde imi desfasor activitatea. Extensiile de gene 
sunt ultimul trend in domeniul infrumusetarii privirii, realizand ceea ce nici un 
produs de machiaj nu ar putea sa faca. Ofera volum, alungire, curbare.”

• Manichiura (clasica, semipermanenta, unghii tehnice)

• Pedichiura.

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Cu ajutorul acestui proiect am avut sansa sa achizitionam cele mai moderne 
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si de calitate echipamente si dotari. Pentru noi, ca salon de infrumusetare, 
cel mai important echipament achizitionat ramane AUTOCLAVUL, fiind 
singurul salon de pe piata locala dotat cu acest echipament. El are o dubla 
RELEVANTA: in contextul actual cu virusul SARS-COV-2 este extrem de 
important in igenizarea si sterilizarea echipamentelor/ustensilelor de lucru 
dupa fiecare clienta. Mai mult decat atat, acest echipament va fi obligatoriu 
in toate saloanele de infrumusetarea din Romania incepand cu ianuarie 2021.

Alte achizitii importante au fost: mobilier, consumabile manichiura, TV, 
servicii amenajare spatiu etc.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Acest proiect din cadrul programului POCU 2014-2020, ne –a oferit, in 
primul rand, oportunitatea de a ne specializa in domeniul antreprenoriatului 
iar apoi sursa necesara de bani pentru a pune in practica ceea ce am invatat si 
in ceea ce ne-am specializat. 

Un program eficient prin care am reusit sa ne indeplinim un vis si care a pus 
bazele unei afaceri profitabile si de viitor.

Ca si aspecte negative am putea spune birocratia.”
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COVRIGARIE SI BRUTARIE BIO EVA MARIA S.R.L.

NUMELE ANTREPRENORULUI:

ELENA GATIN

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Cod CAEN 1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea praji-
turilor si a produselor conservate de patiserie

CONTACT:

facebook.com/PATISERIA EVA
elena.gatin@yahoo.it
Odobesti, Str. Stefan cel Mare, nr. 40, bl. D2, sc. 1, parter, Vrancea

Experienta beneficiar

„In urma finalizarii studiilor postliceale, cu profil in domeniul controlului 
produselor agro-alimentare, am invatat despre asigurarea calitatii produselor 
alimentare.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”

„Am lucrat ca bandante pentru o doamna.”

Ideea de afacere

„Primul motiv a fost sa ma intorc din strainatate si sa lucrez in tara mea. Tot 
timpul mi-am dorit sa am covrigaria mea. Etapele pentru deschiderea afacerii 
nu au fost dificile, m-am descurcat foarte bine si am reusit.”
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Produse/servicii:

• Covrigi opariti la 0.80 gr cu semintec, covrigi mici de 0.25 gr

• Covridog umplut cu crenvursti

• Covrig cu ciocolata, visine etc.

• Placinte din foi cu branza, carne, mere, nuci etc

• Cornuri cu gem, ciocolata, crema vanilie

• Gogosi, paine impletita, chifle japoneze si integrale etc.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Cu ajutorul banilor din subventie am reusit sa amenajam punctul de lucru. Am 
cumparat utilaje noi si foarte bune, acestea dovedindu-si eficienta in calitatea 
produselor pe care le oferim clientilor. Banii primiti ne-au ajutat si pentru 
plata chiriei spatiului pe care l-am inchirait, acesta fiind punctul de plecare in 
deschiderea covrigariei si pentru plata salariilor angajatilor, pana la obtinerea 
unor venituri din productie.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„In toata aceasta perioada am fost sprijiniti si ajutati, am fost pregatiti in 
domeniul antreprenoriatului pentru a putea sa gestionam singuri afacerea. Am 
fost indrumati cum sa ne facem documentele si cum sa achizitionam utilajele 
corespunzatoare afacerii, verificand documentele si dand acordul platii.

Un aspect negativ este faptul ca nu am primit banii  din subventie la timp.”
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MOBALHORV S.R.L.

NUMELE ANTREPRENORULUI:

ALEXANDRU HORVATH

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CAEN 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

CONTACT:

facebook.com/MOBALHORV SRL Bistrita - Mobila
algiu1984@gmail.com
Judet Bistrita- Nasaud, oras Bistrita, str.Drumul Cetatii nr.65

Experienta beneficiar

„Fiind absolvent al Liceului de Constructii, am desprins arta prelucrarii 
lemnului, imediat dupa studiile liceale m-am angajat pe un santier ca si dulgher. 
In perioada 1984-1992 am fost salariat in Combinatul de prelucrare a lemnului 
Bistrita.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”: 

„In diaspora am muncit in mai multe locuri, dar cel mai mult am muncit ca si 
sofer de TIR”

Ideea de afacere:

„Dupa 18 ani petrecuti prin strainatate am decis sa ma intorc acasa. 
Oportunitatea data de proiect, de a infiinta aceasta afacere a fost bine venita in 
momentul oportun, astfel am putut sa demarez o afacere in domeniul in care 
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am o vasta experienta. Am fost sprijinit de catre ADAF prin cursuri si sfaturile 
consultantilor pentru intocmirea planului de afaceri”

Produse/servicii

Mobila de bucatarie la comanda.

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Pentru a incepe activitatea firmei si pentru a onora comenzile, domnul 
Alexandru Horvath a achizitionat cu ajutorul finantarii, toate utilajele si 
aparatura necesare pentru productia de mobila si totodata materia prima pentru 
asamblarea bucatilor de mobila, in vederea realizarii produselor.

Structura si asamblarea mobilei se realizeaza la punctul de lucru al firmei, iar 
croirea bucatilor de mobila se realizeaza la terti. De asemenea, firma dispune 
de programe de proiectare a mobilei de bucatarie, realizandu-se un plan de 
executie si se anticipeaza rezultatul produsului finit.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Faptul ca am avut posibilitatea de-a participa la cursuri online organizate de 
ADAF, cursuri care m-au ajutat sa inteleg ce inseamna o afacere. Finantarea 
ideii de afacere si posibilitatea achizitionarii utilajelor necesare activitatii mele, 
totul a fost posibil prin acest program.”
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SC CASA PATRIK S.R.L.

NUMELE ANTREPRENORULUI:

ANCA CRISTINA LAZAR

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

CONTACT:

facebook.com/Casa Patryk 
anca.cristina2608@gmail.com 
Judetul Mehedinti, oras Orsova, Str Gratca nr. 126

Experienta beneficiar

„Experienta am dobandit-o lucrand mai intai intr-un hotel de trei stele in Italia, 
un an in functie de camerista si doi ani in functia de guvernanta, iar mai apoi 
10 ani in functia de camerista intr-un hotel de patru stele.

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”: 

Înainte de acest proiect am lucrat ca si camerista la hotelul de patru stele 
“DEVERO HOTEL“, aflat langa Milano.

Cu siguranta experienta de lucru intr-un hotel m-a ajutat foarte mult, avand 
in vedere ca afacerea infiintata este o pensiune. Experienta de camerista m-a 
invatat cum se curata camerele de hotel, cum se aranjeaza, cum se intretin si cat 
de importanta este calitatea curateniei pentru turisti. Experienta de guvernanta 
m-a invatat sa organizez si sa administrez lucrul.”
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Ideea de afacere:

„Principala motivatie pentru infiintarea afacerii a fost dezvoltarea turistica si 
promovarea zonei in care detineam o vila, pretabila pentru pensiune, zona este 
una foarte cautata de turisti in ultimul timp, si anume Cazanele Dunarii. 

Prin acest proiect am infiintat firma, iar prin acordarea ajutorului de minimis 
am reusit sa transform vila in pensiune, sa finalizez lucrarile de amenajare si sa 
achizitionez mobilierul, aparatura si materiale necesare activitatii. Pot spune ca 
nu am intampinat dificultati sau bariere in implementarea proiectului. Consider 
o reusita faptul ca pensiunea functioneaza la capacitate maxima, in special in 
sezonul cald, si faptul ca oaspetii sunt extrem de multumiti de serviciile pe care 
le oferim.”

Produse/servicii:

„Casa Patrik este o unitate de primire turisti, situata in Orsova, la mica distanta 
de principalele obiective turistice ale zone :Cazanele Dunarii, Chipul lui 
Decebal, Tabula Traiana, Baile Herculane, Barajul Portile de fier, Manastirea 
Sfanta Ana, Manastirea Mraconia, Cascada Bigar, Lacul Ochiul Beiului, 
Cascada Beusnita etc.. 

Casa Patrik isi invita oaspetii sa petreaca un sejur minunat, inconjurati de 
natura si liniste. Unitatea pune la dispozitia turistilor 4 camere matrimoniale 
spatioade, situate la etajul 1 si 2. Camerele dispun de bai proprii, balcon, TV 
LED smart, aer conditionat, frigider propriu, mobilier modern si sunt deservite 
de o mini bucatarie ulilata, situata la etajul 1.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii:

„Cu ajutorul subventiei am reusit finalizarea pensiuni prin amenajare a 2 camere 
la mansarda, achizitionand  materialele necesare : gresie, faianta, parchet, usi, 
ferestre, obiecte sanitare etc.. Totodata am achizitionat obiecte de mobilier ( 
pat, noptiere, masa, suporturi pentru umerase), obiecte de inventar (aparate de 
aer conditionat, masina de spalat, uscator, computer, imprimanta etc), obiecte 
de inventar moale (lenjerii, prosoape) si nu in ultimul rand sistemul de panouri 
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solare pentru apa calda.” 

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Programul POCU 2014-2020 a fost pentru mine o oportunitate la care nu 
am indraznit sa visez sa particip si chiar sa castig. Acest proiect mi-a permis 
sa-mi indeplinesc visul de a avea o pensiune pe care sa o administrez. În cadrul 
acestui proiect am avut parte de incurajare si sustinere cand am crezut ca nu voi 
reusi, din partea consultantilor ADAF. Am primit sfaturi si am fost indrumata 
si informata in intocmirea documentelor necesare pentru infiintarea firmei si 
pe parcursul tuturor etapelor implementarii proiectului. 

NU POT DECÂT SĂ MULTUMESC DIN SUFLET ÎNTREGII ECHIPE 
ADAF PENTRU SUPORTUL ACORDAT. 

Din punctul meu de vedere nu sunt aspecte negative.

Singura problema ar fi situatia actuala legata virusul Covid 19, care afecteaza 
majoritatea mediului de afaceri, si implicit si afacerea pe care o detin, avand 
in vedere ca este vorba de o pensiune care depinde de deplasarea persoanelor, 
impiedicata in prezent de pandemie.” 
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SC LEFKADA MEDITERANEEA SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

ILEANA LEFTER

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CAEN 5610 - Restaurante

CONTACT:

facebook.com/Lefkada Mediteraneea
ileana.c.lefter@gmail.com, lefkada.mediteraneea@gmail.com
Strada Garii nr. 12 Parter, Tulcea, Judet Tulcea

Experienta beneficiar

„Experienta mea in prepararea mancarii cu specific grecesc este dobandita in 
Grecia/ Atena/ Drossia la Taverna Klepsidra unde am lucrat ca bucatar timp 
de 16 ani.”

Ideea de afacere

„Principala motivatie pentru infiintarea afacerii: experienta mea si oportunitatea 
de reintoarcere in tara din diaspora, asigurarea unui venit familie si dedicarea 
mea pentru acest sector. Am descoperit procedurile si etapele de implementare 
proiect, deschiderea afacerii si desfasurarea activitatii sunt, din punctul meu 
de vedere, intortocheate si de multe ori anevoioase, cel putin raportandu-le cu 
ceea ce se intampla in acelasi domeniu in tara de unde am plecat. 

Am avut parte de o primire in domeniu in general placuta, am primit multe 
recenzii pozitive, chiar unii dintre concurenti devenindu-ne clienti fideli. Am 
avut parte si de provocari dar nu vrem sa acordam o prea mare importanta 
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celor care inteleg gresit ideea de competitie.”

Produse/servicii

„Taverna Lefkada este un restaurant cu specific grecesc situat pe Faleza Dunării 
din Tulcea, zona reprezentand unul dintre obiectivele turistice deosebite ale 
orasului. In meniul restaurantului se regasesc fructele de mare, delicioasele 
feluri de mancare grecesti, deserturi si bauturi. 

Locatia dispune si de terasa in sezonul cald, astfel clientii restaurantului se pot 
simti ca intr-o vacanta in insorita Grecie.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Din subventia primita prin proiect au fost posibile amenajarea spatiului 
inchiriat, achizitionarea mobilierului si dotarea bucatariei restaurantului.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„In primul rand programul in sine este un ajutor nesperat, poti sa pornesti de 
undeva si sa realizezi un vis, vis care poate pe forte proprii poate fi realizat 
intr-o perioada de timp mult mai mare si cu un consum de resurse incomparabil. 
Oamenii angrenati in tot acest program au avut toata disponibilitatea pentru a 
realiza acest scop comun.”
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VILEDY IULIS CONS SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

IULIAN LUP

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

4120 - Lucrari de contructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

PUNCT DE LUCRU:

Fagaras, Str. Inochentie Micu Klein, nr. 10, birou nr. 1, etaj 1, Jud Brasov

Experienta beneficiar

„Am terminat un liceu de specialitate in domeniu. Imediat dupa absolvire am 
inceput sa lucrez in domeniul contructiilor, in Romania. Ulterior mi s-a ivit 
ocazia, prin fratele meu( care lucra deja in Italia in domeniul constructiilor) 
sa lucrez si eu in Italia, in domeniul constructilor. Acolo a fost locul unde am 
dobandit o foarte mare experienta. Am lucrat atat in domeniul constructilor cat 
si in domeniul amenajarilor de interior.”

Ideea de afacere

„Experienta dobandita in Romania si  Italia si pasiunea  m-au facut sa imi 
deschid propria afacere in domeniu. Am aplicat in cadrul acestui proiect unde 
am urmat cursurile de antreprenoriat dupa care am infiintat o societate .

Dupa primirea primei transe de bani , a urmat etapa de achizitii, amenajarea si 
dotarea punctului de lucru destinat desfasurarii activitatii.”

Produse/servicii

„Constructii de case pentru o singura familie sau mai multe familii; cladiri 
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pentru productie industriala (fabrici, ateliere; garaje, inclusiv garaje subterane; 
depozite); fose; asamblarea si ridicarea de constructii din prefabricate pe santier; 
modificarea si renovarea structurilor rezidentiale existente etc.

Am inceput activitatea in anul 2020 printr-o lucrare mai complexa , respectiv 
o cladire pentru productie, modificarea si renovarea structurii rezidentiale si 
executarea unei fose de capacitate mare (care deserveste un spatiu de productie 
alimentara/laborator cofetarie/restaurant)”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Odata cu primirea subventiei in cadrul proiectului am avut oportunitatea sa 
achizitionam cele mai performante si moderne echipamente.  Pentru noi, ca 
societate de constructii, cele mai importante echipamente  achizitionate au fost: 
betoniere, rotopercutoar,  maicompactor, scari, schele. Dar fiind o societate de 
constructii si alte echipamente cum ar invertor, generator, laptop, echipamente 
lucru si alte consumabile au avut o deosebita importanta in activitatea noastra.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Proiectul” Antrprenor in Romania” mi-a  dat sansa sa revin in Romania, sa 
imi deschid propria afacere, oferindu-mi sursa de bani necesara pentru a porni 
la drum. Prin acest proiect, prin echipamentele achizitionate, prin munca am 
reusit sa punem bazele unei afaceri intr-un domeniu cautat si de viitor.”



Antreprenor in Romania!

50

ADYMAIL FAST MOTORS & CARS SRL

NUMELE ANTREPRENORULUI:

ADRIAN MAILAT 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CAEN 4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

CONTACT:

facebook.com/Mailat Auto
www.adymail-service-auto.business.site
Făgăras, str. Hurezului, nr. 1C3, Jud. Brasov

Experienta beneficiar

„Experienta anterioara in vederea deschiderii afacerii a fost dobandita prin 
cursuri de formare, prin locul de munca anterior ca sef de atelier in service 
auto reprezentanta Hyundai, Daihatsu si colaborarea cu alte firme cu acelasi 
domeniu de activitate.Astfel in momentul deschiderii firmei ADYMAIL FAST 
MOTORS & CARS SRL am reusit sa am o viziune destul de clara asupra 
domeniului. Am reusit sa pun in practica teoria pe  care am invatat-o la cursuri 
si sa ma adaptez in functie de nevoile clientilor.”

Ideea de afacere

„Am ales sa deschid aceasta afacere datorita experientei in acest domeniu de 
activitate. Prima etapa pentru deschiderea afacerii a fost infiintarea societatii 
fiind urmata de gasirea spatiului comercial in care urma sa se desfasoare 
activitatea si amenajarea corespunzatoare a acestuia. Pentru achizitionarea 
materialelor necesare am urmat o serie de proceduri, intocmind toate actele 
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necesare.  In anul 2019 am deschis service-ul auto pentru clienti, astfel am 
simtit satifactia si recompensa muncii pe care am depus-o.”

Produse/servicii

„Firma ofera servicii pentru intretinerea si repararea autovehiculelor, dar si 
incarcarea cu freon a sistemului de aerului conditionat al autovehiculelor.

Incercam sa ne pliem pe nevoile clientilor oferind si servicii de vulcanizare.

Toate serviciile noastre sunt insotire de seriozitate si punctualitate fata de client 
si oferirea unor produse competitive si de calitate.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

„Principalele achizitii au fost: echipamente si utilaje service auto noi de un inalt 
nivel tehnologic intr-un mediu curat si atent organizat atat pentru angajati cat 
si pentru clientii nostri.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„ Prin acest program pentru diaspora am avut sansa de a infiinta societate si de 
a pune bazele unei afaceri solide.”
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CRYSMAIL COMPACT PIESA S.R.L.

NUMELE ANTREPRENORULUI:

CRISTINA MAILAT  

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CAEN 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii autovehicule

CONTACT:

geaninamailat@gmail.com
Făgăras, str. Hurezului, nr. 1C3, Jud. Brasov

Experienta beneficiar

„Din experienta mea anterioara am invatat sa administrez incinta / sediul / 
punctul de lucru al unei firme, sa asigur aprovizionarea acesteia cu utilitati, 
mijloace fixe, obiecte de inventar, materii prime si materiale consumabile. De-
asemnea, am invatat sa realizez oferte, sa le prezint si sa ajung la un punct 
comun cu potentialii clienti.

Inainte de proiectul „Antreprenor in Romania” am urmat o serie de studii si 
cursuri de formare care m-au ajutat in acest traseu pe care l-am urmat pentru 
deschiderea firmei.

Toata perioada in  care am fost in diaspora am incercat sa aprofundez tot ceea 
ce am invatat si sa observ cum se transpune teoria in practica.

Activitatiile anterioare au ajutat la o serie de studii, cursuri de formare care sa 
ma ajute sa-mi imbunatatesc abilitatile de comunicare si cunostintele in ceea ce 
priveste domeniul vanzarilor.„
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Ideea de afacere

„Inspiratia pentru infiintarea afacerii, un magazin de piese auto, a fost service-
ul auto al sotului meu. Vazand activitatea acestuia si interactionand cu acest 
doemniu, am inceput sa inteleg mai bine principiile si modalitatea in care se 
desfasoara aceasta activitate. Am realizat ca este o piata stabilia, o nevoie actuala, 
dar si in viitor a detinatorilor de autovehicule, care nu necesita cunostinte de 
specialitate in domeniul auto.

Etapele parcurse au fost infiintarea societatii, dotarea magazinului cu mobilierul 
necesar, intocmirea tuturor documnetelor necesare pentru buna functionare 
iar rezultatele sunt convinsa ca se vor vedea in viitor.”

Produse/servicii

„Comercializam o gama variata de piese auto, incercand sa oferim cele mai 
bune preturi si sa intampinam nevoile clientilor nostri, cu piese si produse de 
buna calitate astfel incat sa le castigam increderea si sa avem o buna colaborare 
si pe viitor.

Pentru o mai buna functionare si pentru dezvoltarea cat mai rapida, am incheiat 
un parteneriat cu un service-auto, pe care il aprovizionam astfel avem un flux 
constant de clienti si vanzari.

Magazinul cuprinde piese de tip consumabile, piese motor si cutie de viteze, 
piese caroserie, accesorii si produse de intretinere auto. Clientii vin la magazin 
si achizitioneaza piesele necesare.”

Amenajarea sediului

„Din subventia primita prin proiect am dotat magazinul de desfacere. Dintre 
acestea enumeram: birouri, laptop, rafturi metalice, polite, fisete, vitrina de 
expus marfa, multifunctionala.„
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Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

„Finantarea nerambursabila primita prin acest program a reprezentat punctul 
de plecare in realizarea unei afaceri de succes pentru familia noastra.”
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S.C. GLOBAL GREEN MORGAN S.R.L.

NUMELE ANTREPRENORULUI:

MARGAN PETRU DANUT  

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CAEN  8130 Activitati de întretinere peisagistica

CONTACT:

www.amenajarigradina.com/bocsa 
facebook.com/Global Green Morgan
globalgreenmorgan@gmail.com
Str. Ale C. Diaconovici, Bl.1, Sc.2, Ap. 4, Loc. Bocsa, Jud. Caras-Severin

Experienta beneficiar

“În urma emigrari  spre vest am ajuns in Spania, o tara unde spatiul verde este 
apreciat si bine întretinut chiar daca temperaturile in timpul verii depasesc 
uneori pragul de canicula. Am inceput ca o meserie care a devenit pasiune si 
am indragit-o.

Am plecat de la tara si am urmat un liceu Agroindustrial, am ca profesia meseria 
de tehnician veterinar, deci am in sange natura pura si mediul unde se fabrica 
oxigenul si importanta lui pentru noi oameni. Parasind Romania pentru cateva 
luni, initial am ajuns sa ma stabilesc pentru o vreme in tara de adoptie Spania 
dar cu gandul la tara de unde am plecat. Fiind acolo am preferat sa acumulez 
atat informatie cat si experienta facand cursuri, calificandu-ma cu sperata si 
gandul la reintoarcere. Am fost fascinat de modul de viata si de respectul care 
il au alte popoare pentru spatiul verde si mediul incojurator  si am hotarat sa 
aduc experienta dobandita si dorinta de a schimba mentalitatea concetatenilor 
referitor la natura si la aurul verde. Va multumesc pentru oprtunitatea de a 
transpune in practica experienta acumulata!”
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Ideea de afacere

“Dorinta de a intra în rândul antrepenorilor pentru a transpune în practica 
experienta acumulata in Diaspora.

Avand oportunitatea sa fac acest lucru prin si cu ajutorul Doamnelor de la 
ADAF care au prezentat intr-un mod deosebit si tentant Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020 la care s-a adaugat dorinta de a reveni in Romania a 
grabit reântoarcerea si demaraea acestei afaceri.

In prima etapa au fost verificate eligibilitati si prezentarea diplomelor si 
documentelor care m-au ajutat sa fiu selectat in grupul tinta.

Pregatirea planului de afaceri cu ajutorul si sub supravegerea D-nei Maria 
Doiciu, la adresa caruia am numai cuvinte la superlativ, un adevarat profesionist, 
atat pe platforma cat si la discutiile si îndrumarile care le-am primit prin skype. 
Sunt onorat sa pot lucra cu o echipa de profesioniste D-na Rotaru si D-ra 
Cristina Savu la inceputuri cat si Doamnele care s-au adaugat la completarea 
echipei. Chiar daca aveam indoieli la inceput si uneori pierzandu-mi speranta 
cu ajutorul optimismul molipsitor si sfaturile profesioniste ale D-rei Cristina 
am transformat un vis in realitate.

Va multumesc.”

Produse/servicii

“Incepand cu eliberari terenuri de resturile vegetale si defrisari, plantari si 
intretinere livezi, colaborari si prestari servicii la persoane fizice, pentru 
defrisare, curatarea,  amenajarea si nu in ultimul rand mentenanta.”

Amenajarea sediului si dotarile afacerii

“Din banii de subventie s-au facut achiziti in special echipamente necesare 
desfasurarii activitatii in conditii optime. Mijloacele de transport sunt aportul 
personal. Achizitiile sunt: miniescavator, motosape cu freze, motocositoare 
autopropulsate si de umar, motofierastraie, atomizoare si pompe pentru 
tratamente fitosanitare, in procent de 80%”
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Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

“Promovare , monitorizare si implicarea in rezolvarea dificultatilor sau 
intelegerea eronata a unor aspecte. Promtitudine in raspunsul la e-mail-uri si 
sugerarea solutiilor eficiente in rezolvarea unor dificultati.

Un ajutor de nota 10 in special pentru noi cei care am revenit in România 
pentru a ne integra cu usurinta si fara dificultate in randul antrepenorilor.

Personal nu am observat aspecte negative”
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YELLOW BOX

NUMELE ANTREPRENORULUI:

ANDREEA POENARU  

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

CONTACT:

www.yellowcreatives.ro
facebook.com/yellowcreatives
0040759763311
yellowbox.creatives@gmail.com

Experienta beneficiar

„Experienta ca online copywriter este rezultatul implicarii personale in proiecte 
si activitati in care erau necesare abilitati de scriere creativa si design grafic. 
Experienta a fost dobandita in cadrul organizatiilor si companiilor pentru care 
am lucrat in trecut.”

Ocupatia si experienta din Diaspora inainte de proiectul 
„Antreprenor in Romania”: 

„Am fost studenta in diaspora, in Germania, la Facultatea de Stiinte Sociale, 
urman masterul de “Development and Governance”.”

Ideea de afacere:

„Am descoperit ca in toate celelalte companii pentru care am lucrat in trecut era 
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nevoie in mod constat de activitatea de copy si design grafic. De la redactarea 
mailuri de prezentare a serviciilor sau de vanzare, pana la editarea continutului 
de pe site/urile web ale firmelor/organizatiilor si promovarea pe diferite canale 
electronice sau de social-media. Desi nu erau parte principala a activitatii mele 
in cadrul companiilor in care am activat, mereu am fost interesata de aceste 
activitati/domenii. 

În ceea ce priveste infiintarea companiei, nu am intampinat dificultati majore. 
Chiar si depunerea actelor a fost o etapa usoara. De asemenea, informatiile 
primite in cadrul proiectului au fost folositoare si am parcurs cu incredere 
etapele prezentate pentru a putea infiinta afacerea.

• Rezervarea denumirii

• Completarea formularelor

• Depunerea capitalului social

• Depunerea dosarului „

Produse/servicii:

„Compania ofera:

Servicii de copywriting si design grafic pentru materiale print sau online. 

Servicii de promovare pe retelele de socializare si campanii de ads pe facebook 
si instagram.

Ca o descriere de baza serviciile oferite au ca obiectiv sa puna in valoare/sa 
scoata in evidenta, produsele clientilor folosind imagini si texte, scopul final 
fiind cel de vanzare folosind platformele online sau offline ale clientului. 

Asistam clientii in implementarea si administrarea conturilor business ads 
pentru facebook si instagram. De asemenea, realizam campanii de promovare 
cu target-are folosind profilul clientului si integrarea cataloagelor electonice 
avand la baza de flux de date automate.”
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Amenajarea sediului si dotarile afacerii: 

„Pentru desfasurarea activitatii am facut urmatoarele achizitii: calculatoarele, 
imprimanta si soft de specialitate.”

Aprecieri asupra programului Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020

• Comunicarea buna ca managerul de grant

• Accesarea usoara a grantului. Numarului de pasi care am fost nevoita 
sa ii parcurg pentru a depune proiectului si accesul online la sistemul de 
depunere au facilitat accesarea grantului.

• Cred ca ar fi fost avantajos pentru toata lumea daca aveam o platforma de 
comunicare cum ar fi un grup pe facebook. Eu as fi oferit serviciile mele 
celorlalte startup-uri la un cost mult mai mic sau chiar gratuit doar sa-mi 
fac mai multa experienta.

• Întarzierile cu plata subventiei de asemenea au afectat negativ buna 
desfasurare a proiectului,

• Sistemul de raportare este greoi.





Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Editat de Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin

Noiembrie 2020

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


